
I farmors spår 
 

Hon hette Johanna Jonsson, född Fernström. 

1871 var födelseåret. Hennes far var 

skinnskräddare, invandrad till Gästrikland fån 

Värmland. Han byggde ett hus, Trekanten, i 

Saltspan, just där tre vägar möttes, en från 

Årsunda, en från Österfärnebo och en från 

Torsåker. Jag har förstått av min faster Ellidas 

berättelser (hon skrev en följetong i Social-

Demokraten om sin barndom i Nystilla) och av 

min farbror Algots muntliga berättelser, att 

den där skinnskräddaren Fernström var en 

pratsam och trevlig liten gubbe. Säkert 

betydde han mycket för Johanna, kanske var 

det genom fadern hon blev slagfärdig och 

morsk och fick sitt humör: hon gav aldrig upp. 

Hon sa ifrån, hon gav igen. Hon var alltid 

beredd att hitta nya vägar. Hon var alltid 

färdig att bryta upp och gå. Mesta tiden av sitt 

liv ägde hon bara det hon gick och stod i och 

några små saker som rymdes i ett knyte.  

 

 

 

 

 

I dag ska jag passa på och visa den enda 

bild som finns av min farmor. Jag gissar att 

det var min pappa som knäppte det här 

kortet och att det är från ett av farmors 

sista år. Hon var ju hemma hos oss på 

Backen i Hofors efter att pappa hade byggt 

lillstugan där 1933. Och i lillstugans 

kammare dog hon 1935. Då var hon 64 år. 

Jag var fyra år, men jag minns henne 

tydligt t.ex. hur det var när hon dog och 

hur reslig och stark och ordrik hon var och 

hur hon satt och rökte sin krokiga pipa 

med lock på.  

JOHANNA JONSSON hette hon. Men hon 

kallades nog mest i sitt vuxna liv Smed-

Johanna eller Petterjonskan. Hon kallades 

så efter att hon hade gift sig med Petter 

Jonsson, Smed-Petter, i Nystilla. Han var 

över femti när de gifte sig och hon var inte 

tjugi. Med honom fick hon en stor 

barnskara. En son hade hon före också och 

Smed-Petter hade barn innan. De bodde i 

Smedstugan, en stuga med ett rum som 

var både boningsrum och verkstad och där 

väggar och innertak var svarta av rök från 

den öppna spisen. Där fanns just inga 

möbler. Golvet var täckt med hyvelspån. 

Petter Jonsson gjorde laggkärl, han var 

tunnbindare åt tjärfabriken i Gammelstilla 

tills den brann. Han byggde fioler också, 

böt fioler mot mat i handelsbon. Långa 

tider hade de ingen mat. Flera av deras 

småbarn dog. Och Petter blev liggande 

sjuk. Johanna gick och tiggde mat.  

Och hon tog alla småjobb hon kunde få, 

men hon måste ju också sköta barnen. Det 

var långt till lagårdarna där hon kunde 

vara mjölkerska. Miltals gick hon. Sen 

började hon hugga kolved i skogen. Ofta 

hade hon då barnen med sig.  

 

EN DAG blev det så att hon drog iväg med 

barnen, från hem och man, till 

fattiggården i Torsåker. Fattiggårn var som 

alla vet ett förfärligt ställe dit ingen 

flyttade frivilligt. Dit fraktades man som en 

stackare av myndigheterna när man inte 

var kapabel att ta hand om sig själv och 

ingen släkting, inga vänner fanns, som 

kunde hjälpa en. Varför begav hon sig dit 

med barnen? Var det svälten som drev? 

Eller tvingades hon gå till fattiggårn för att 

det var skolplikt och barnen måste gå i 

skolan?  

 

 

 

 

 

 



Min farbror Algot han sa att skolplikten 

var orsaken. Det fanns en skola i fattiggårn 

och det var den enda skola barnen från 

Smedstugan kunde gå i. Så blev det 

bestämt av myndigheterna, sa han. 

 

MIN FARBROR Algot var sju år när han 

kom till fattiggårn med mor och syskon. 

Algot var född 1897. Året då de kom till 

fattiggårn bör ha varit 1904. Johanna, 

Smed-Johanna, Petterjonskan var då 33 år. 

Medan barnen gick i skolan var hon pliktad 

att betala för sig och det med arbete på 

fattiggårn. Algot har berättat hur hon 

stred för sina barn ”som en varghona” för 

att försvara dem mot våldet och för att ta 

dem loss från fattiggårn. Jag återger hans 

berättelser i Radio Gävleborg under 

rubriken i Farmors Spår. 

 

NU SÄTTER jag ut hennes bild i tidningen 

och skriver de här raderna som en 

efterlysning.  Jag vill ha kontakt med de 

människor som känner till eller har hört 

talas om Johanna Jonsson, Smed-Johanna, 

Petterjonskan.  Skriv en rad och berätta 

för mig eller ring.  

 

  Molly Johnson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


